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Manual TimeEdit  

Denna manual är anpassad efter Stockholms universitet bokningsmallar och regler. Om du inte hittar 

det du söker är du varmt välkommen att höra av dig till TimeEdits support på timeedit.support@su.se  

 

mailto:timeedit.support@su.se
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Bokningsregler centrala lokaler 

 

 Vid bokning i skrivsalar ska det vara en timmes luft mellan bokningarna för att det ska finnas 

tid för för- och och eftertid i samband med tentamen. Denna tid ska INTE bokas in. Vid 

tentamen i andra lokaler ska denna tid bokas in. 

 

 I centrala lokaler ska lokalen utrymmas fem minuter före den bokade tidens slut. 

 

 Om det förekommer konflikt om vem som ska vara i lokalen gör såhär: Kolla i första hand på 

QR-koden utanför lokalen, det är ALLTID TimeEdit som gäller! I andra hand ska Sektionen 

för lokaleservice kontaktas på 08-16 24 00. 

 

 Bokning av centrala lokaler ska ske under universitetets öppettider: Måndag–torsdag 06.30–

22.00. Fredag öppet 06.30–20.00. Lördag–söndag öppet 08.00–18.00. Om man vill boka 

centrala lokaler utöver ordinarie öppettider ska Sektionen för säkerhet kontaktas: 

nyckelexpeditionen@sakerhet.su.se. Kostnader kan tillkomma för institutioner som bokar 

utöver ordinarie öppettider. 

 

 Det är INTE tillåtet att blockboka, dvs. boka upp lokaler man sen inte behöver och avbokar. 

Missbrukas detta kan användare stängas av från systemet. Meddela gärna supporten om ni 

misstänker blockbokning. 

 

Skicka bokning via e-post 

Om du vill e-posta en bokning markera bokningen i kalendern, högerklicka och välj ”Skicka via e-

post”. I sidofältet skriver du in e-postadress i rutan där det står ”Till”. Om en lärare/person finns med 

på bokningen kommer hans/hennes e-postadress automatiskt upp i rutan. Du kan lägga till fler e-

postadresser. Under ”Ämne” och ”Meddelande” kan du skriva valfria tecken. Bocka ur ”Skicka kopia 

till mig” om du inte vill det. Klicka på brevet högst upp till höger när du ska skicka e-posten. Ska du e-

posta fler bokningar rekommenderas utsökning via webbvisningen och att en skickas därifrån istället: 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/  

 

Avbokningar 

För att avboka en bokning, markera bokningen i kalendern, högerklicka och välj avboka så försvinner 

bokningen. Om du av misstag gjort en bokning som du inte vill betala avbokningsavgift för avboka 

INTE utan kontakta supporten så kan vi avboka den utan att det debiteras. Det går inte att återskapa en 

avbokning med klickar du på en avbokning i bokningslistan kommer de avbokade objekten upp i 

valdalistan och du kan enkelt göra en ny bokning. 

 

Om du vill veta vilka avbokningar du gjort går du in i bokningslistan: 

 

Bokningslistan hittar du under ”Visa” och ”Välj bokningslista” 

 Du hittar dina avbokningar i rutan längst till vänster med en pil, bredvid sökrutan där det i 

regel står ”Mina bokningar” eller ”Standardbokningar”. Markera ”Avbokningar” så visar 

bokningslistan samtliga avbokningar du gjort. Vill du ha ett mer specifikt datum skriver du in 

datumintervall i sökrutan och trycker enter. 

mailto:nyckelexpeditionen@sakerhet.su.se
https://se.timeedit.net/web/su/db1/
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Ombokningar 

 En ombokning gör du genom att markera bokningen i kalendern, högerklicka och välj 

”Omboka objekt”. Det blir alltid en vit ring runt bokningen samt ett rött kryss och en grön pil i 

valdalistan där krysset betyder ”Stäng” och bocken ”Spara”. 

 För att lägga till ett objekt markera objekttypen i valdalistan, sök ut objektet i objektlistan, håll 

nere ctrl och klicka så läggs objektet till. Spara med gröna bocken. 

 För att ta bort ett objekt i valdalistan, håll nere ctrl och klicka bort objektet så försvinner det. 

Spara med gröna bocken. 

 För att byta ut ett objekt, markera objekttypen i valdalistan, sök ut objektet i objektlistan, 

klicka på det så byts objekten ut. Spara med gröna bocken. 

 

Av- och ombokningsregler 

 

Avbokningsregler 

Är när man raderar en bokning 

60-15 dagar före bokningen INFALLER- 50 % debiteras 

14-0 dagar före bokningen INFALLER- 100 % debiteras 

Ombokningsregler 

Är när man byter objekt eller flyttar bokningen till annan tid/dag 

Ingen debitering oavsett när det sker. 

Om du förlänger en bokning debiteras den tiden som du bokade till (är en ombokning). Om du 

förkortar en bokning debiteras den tid som du bokade till (är en ombokning) 

 

Debitering 

Debitering sker i regel två gånger i månaden där en fil med bokningar från TimeEdit importeras till 

ekonomisystemet Raindance. Debiteringen baseras på den kontosträng som är vald på bokningen. 

Endast centrala lokaler debiteras. För prislista och vilka lokaler som är debiterbara se våra sidor på 

medarbetarwebben: http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/prislista-debitering. För att 

se priset på lokalen i TimeEdit kan du dubbelklicka på lokalen så den syns i sidofältet (symbolen med 

kugghjulet ska vara gulmarkerat) så syns priset under prisinformation. Det minsta som kan bokas och 

debiteras är 15 minuter. 

 

Forskarkurser  

Forskarkurser läggs in av supporten. Kurserna börjar med signaturen FO-. Kontakta oss om du vill 

kunna boka forskarkurser. I informationen till oss behöver vi veta svenskt/engelskt namn, poäng samt 

eventuellt önskemål om signatur. När du bokar forskarkurser kan du inte ange kurstillfälle på 

bokningarna eftersom det inte finns inlagt i Ladok. Bokningarna blir då ofullständiga man kan ändå 

sökas ut på kurskod i webbvisningen (båda ingångarna). 

http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/prislista-debitering
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QR-koder/kortlänkar 

QR-koder och kortlänkar finns uppsatta utanför alla centrala lokaler. Schemat visar pågåendebokning 

plus fem timmar fram i tiden. Om en institution önskar QR-koder/kortlänkar utanför egna lokaler kan 

ni kontakta oss på supporten så ordnar vi det.  

Utbildning TimeEdit 

För att få behörighet att boka i TimeEdit behöver man gå en utbildning. Evolvera har utbildningar en 

gång per termin som är en heldag, annars utbildar SU efter behov (den utbildningen är tre timmar och 

ev. en fortsättningskurs beroende på behov). Utbildningen är kostnadsfri. För anmälan och aktuella 

datum se sidan på medarbetarwebben: http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-

3/timeedit-3-utbildningar  

Referensgrupp TimeEdit 

Om du vill vara med och påverka systemets uppbyggnad samt regler för bokning på Stockholms 

universitet är du varmt valkommen att vara med i vår referensgrupp. Vi träffas några gånger per termin 

och byter erfarenheter med varandra och diskuterar lösningar för ev. förändringar och nyheter i 

systemet. Kontakta timeedit.support@su.se om du är intresserad av att vara med! 

Behörigheter 

Du har behörighet att ändra och ta bort dina egna bokningar samt de användare som bokar på den 

institution du arbetar på. Behöver du behörighet till en annan institution kontaktar du supporten så 

fixar vi det. Observera att du då ser allt på den andra institutionen, det går inte att styra att bara se en 

kurs t.ex. Om du vill se vem som skapat och ändrat en bokning markerar du bokningen i kalendern, 

högerklicka och välj Visa info. Symbolen med en fyra ska vara gulmarkerad i sidofältet. Under 

Skapad och Ändrad kan du se vem som skapat och ev. ändrat bokningen. Under fliken historik ser du 

också all historik på bokningen.  

Objekt/objekttyper 

Objekt= Bokningsbara resurser. Finns i objektlistan och är olika beroende på vilken behörighet 

användaren är. Exempel är lokal E339, kurs ETA111, lärare Anna Jansson, undervisningstyp 

föreläsning 

Objekttyp= De som står i valdalistan och ändras beroende på bokningsmall. 

Fysiska/abstrakta objekt  

Objekttyperna kan vara antingen abstrakta eller fysiska objekt och ibland båda beroende på vad som 

väljs. Ett abstrakt objekt kan dubbelbokas och bokas av fler samtidigt. Ett fysiskt objekt blir upptaget 

och ska inte dubbelbokas. Alla fysiska objekt kan dock dubbelbokas förutom lokaler. 

 Institution- Abstrakt. Med som information på bokningen för debitering och utsökningar. 

 Kontosträng- Abstrakt. Med som information på bokningen för debitering. 

 Kurs- Abstrakt. Med som information för utsökningar. 

 Kurstillfälle- Fysiskt men blir abstrakt om studentgrupp väljs (annars måste man dubbelboka 

kurstillfället varje gång en studentgrupp väljs) 

http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/timeedit-3-utbildningar
http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/timeedit-3-utbildningar
mailto:timeedit.support@su.se
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 Studentgrupp: Fysiskt. Går att dubbelboka. Finns grupper och undergrupper som kan kopplas 

till varandra (krockkontroller). 

 Undervisningstyp- Abstrakt. Med som information på bokningen. 

 Lärare/Person- Fysiskt. Kan dubbelbokas. Abstrakta lärare/personer finns, markeras med en *, 

kan dubbelbokas och blir inte upptaget. 

 Lokal- Fysisk. Kan inte dubbelbokas. Abstrakta lokaler finns, markeras med en *, kan 

dubbelbokas och blir inte upptaget. 

 Ändamål- Abstrakt. Med som information på bokningen. 

 Utrustning- Fysisk. Kan dubbelbokas. 

 Delkurs- Abstrakt. Med som information på bokningen. 

 Moment- Abstrakt. Med som information på bokningen. 

 Personalgrupp- Fysisk. Kan dubbelbokas. 

Bokningsmallar 

Det finns i regel tre bokningslägen för de flesta klientanvändare i TimeEdit (undantag finns för vissa 

webbokningsmallar): Lokalbokning, Schemabokning och Spärrbokning. Lokalbokning används när du 

ska boka annat än undervisning t.ex. möten. Schemabokning används för att boka all undervisning, 

dvs. en kurs. Spärrbokning används för att boka personal utan lokal och kurs. Bokningsmallarna hittar 

du ovanför valdalistan bredvid det svarta krysset. Om du står på Alla väljer TimeEdit det bokningsläge 

som passar beroende på vad du väljer i valdalistan. Det som bokas i respektive bokningsläge syns även 

i alla andra lägen i kalendern. 

 

Schemaläggning   

 Institution- obligatorsikt, bokning kan inte utföras utan att den är vald. Importeras från sukat. 

 Kurs- obligatorsikt, bokning kan inte utföras utan att den är vald. Importeras från Ladok. 

 Kontosträng- obligatorisk ibland, bokning kan inte utföras utan att den är vald vid bokning av 

centrala lokaler. Läggs in av TimeEdit support. 

 Kurstillfälle- obligatoriskt men kan uteslutas, då blir bokningen ofullständig men allt annat är 

lika mycket bokat. Importeras från Ladok. 

 Undervisningstyp- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Läggs 

in av supporten. 

 Studentgrupper- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Läggs in 

av användarna. 

 Lärare- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Importeras från 

sukat. 
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 Delkurs- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Importeras från 

Ladok eller läggs in av användarna.  

 Moment- Ej obligatoriskt och kan användas istället för delkurs. Läggs in av användarna själva. 

 Utrustning- Ej obligatoriskt. Läggs in av användarna själva. 

Lokalbokning 

 Institution- obligatorsikt. Bokning kan inte utföras utan att den är vald. Importeras från sukat. 

 Lokal- obligatoriskt. Bokning kan inte utföras utan att den är vald. Läggs in av supporten. 

 Kontosträng- obligatorsikt ibland. Bokning kan inte utföras utan att den är vald vid bokning av 

centrala lokaler. Läggs in av supporten. 

 Person- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Importeras från 

sukat. 

 Ändamål- Ej obligatoriskt men bör väljas för att visa ett mer utförligt schema. Läggs in av 

supporten 

 Personalgrupper- Ej obligatoriskt. Läggs in av användarna själva. 

 Utrustning- Ej obligatoriskt. Läggs in av användarna själva. 

Spärrbokning 

 Person- obligatoriskt. Bokning kan inte utföras utan att den är vald. Importeras från sukat. 

 Ändamål- obligatoriskt. Bokning kan inte utföras utan att den är vald. Läggs in av supporten. 

 Personalgrupp- Ej obligatoriskt. Läggs in av användarna själva. 

 Institution- Ej obligatoriskt. Importeras från sukat. 

Ofullständiga bokningar 

En ofullständig bokning är när kurstillfälle inte är valt eller om bokningen är preliminär. Det blir också 

en vit ring runt bokningen när den är ofullständig samt ett blått hörn på bokningen i kalendern. De 

objekt som är valda blir dock bokade trots att bokningen är ofullständig. Ofullständiga bokningar är 

synliga på sök schema-ingången på webben (öppna ingången) om det är kurstillfälle som inte är valt. 

Preliminära bokningar syns endast på personalingången.  

 

I bokningslistan kan du hitta dina ofullständiga bokningar vid dessa inställningar: 

 Bokningstyp: Bokningar 

 Status: Ofullständiga 

 Tid: Alla 

 Ändrad av: Mig  

 Medlemmar: Exkludera 

 Behörighet: Ändra 

 Bokningsläge: Alla 
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 Kolumner: Kryssa i ID, datum, tid, objekt och fält 

 Sortering: Bokningsid fallande 

 

Bokningars färger 

 

Blå bokningar är bokningar som innehåller de objekt man har i Valda-listan. Blå bokningar dyker upp 

i kalendern redan då man har ett fysiskt objekt i Valda-listan. Bokningstexten man ser i rutorna är 

information om de övriga objekten som (förutom de som finns i Valda-listan) finns på bokningarna. 

Mörkblå bokningar är den bokning du markerat i t.ex. bokningslistan och därmed också de val du har i 

valdalistan. 

 

Om gula bokningar visas i kalendern innebär det att, beroende på vad användaren för tillfället har i 

Valda-listan, så presenterar kalendern förhinder för att kunna göra nya bokningar. Om en användare 

har minst två objekt i Valda-listan kan gula bokningar dyka upp i kalendern och bokningstexten på de 

gula bokningarna anger vad (vilka objekt) som förhindrar att nya bokningar görs de aktuella tiderna. 

Bokningarna innehåller de, i den gula rutan, angivna objekten plus något eller några av de objekt som 

finns i Valda-listan. Ibland kan vissa gula bokningar se mörkare ut än andra. Detta har att göra med att 

det kan ligga flera bokningar på samma tid som innehåller ett eller flera av objekten som finns i Valda-

listan. Ju mörkare gul färg bokningen har, desto fler bokningar ligger ovanpå varandra den aktuella 

tiden. Objekt som kan förekomma på flera bokningar som ligger på samma tid är så kallade 

"dubbelbokningsbara" objekt. 

 

Bokningar som är grå för en användare kan vara en privat bokning för en annan användare. Det kan 

också vara så att användaren rent behörighetsmässigt inte har rätt att se objekten på denna bokning. 

Blått hörn på bokningen betyder att bokningen är ofullständig, dvs. kurstillfälle saknas på bokningen 

eller att det är en preliminär bokning. Det objekt som är bokade är dock precis mycket bokade som en 

fullständig bokning.  

 

Röda bokningar är infobokningar vilket betyder röda dagar. Boka inte lokaler på de röda bokningarna 

då universitetet är stängt då. Ibland kan även viktiga händelser vara rödmarkerade, t.ex. välkomstdag 

för nya studenter. Det går att boka över dem men är en markering för att tänka över om bokningen är 

lämplig den tiden. I centrala lokaler är det blockerat för bokning röda dagar. 

 

Bokningslista 

Bokningslistan hittar du under ”Visa” och ”Välj bokningslista” 

 

Rekommenderade basinställningar 

 Bokningstyp: Bokningar 

 Status: Fullständiga och ofullständiga 

 Tid: Alla 

 Ändrad av: Mig 

 Medlemmar: Exkludera 

 Behörighet: Ändra 

 Bokningsläge: Alla 

 Kolumner: Kryssa i ID, datum, tid, objekt och fält 

 Sortering: Bokningsid fallande 

Med dessa inställningar kommer du att se fullständiga och ofullständiga bokningar som du gjort i den 

tidsordning du skapat dem. 
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Utsökning bokningslista 

 Sök ut på ID: använd # och ID-numret, t.ex. #24754 

 Sök ut på kurskod: Skriv kurskoden, t.ex. ETA100 och tryck enter 

 Sök ut på en kombination t.ex. lärare och kurs: ETA100 jarmo 

Tänk på att systemet söker ut på allt du anger vilket innebär att det kan bli många olika träffar. Om du 

vill ha en mycket specifik utsökning så väljer du vilka objekt du vill söka ut i Valdalistan och klicka 

sedan på Använd valda objekt i sökrutan bokningslistan. När du är klar väljer du ”Rensa valda 

objekt”. 

 

Du markerar bokningar i bokningslistan genom att klicka på bokningen. Vill du markera fler kan du 

hålla nere ctrl och klicka och ctrl/shift för att markera många samtidigt. Du kan också använda den grå 

pilen bredvid sökrutan och välja ”Markera Alla” 

 

Under den gråa pilen kan du avboka de bokningar du markerat i listan genom att välja ”Avboka 

bokningar”.  

 

Kom ihåg att du alltid måste ange ett datum eller datumintervall i sökrutan i bokningslistan när du gör 

en utsökning eller använda dig av en period under Tid/Perioder. 

 

Objektlistan 

Objektlistan är rutan längst ner till vänster under kalendern och de är där du hittar objekten du vill 

välja på din bokning. På pilen bredvid förstoringsglaset i sökrutan kan du göra diverse inställningar för 

vad du ser när du söker ut objekt. 

 

Rekommenderade basinställningar objektlistan 

 Sökning: Bocka i allt 

 Status: Boka 

 Aktiv: Aktiv 

 Relaterade: Sök alla 

 Sortering: Kolumn 1, stigande 

Inställning respektive objekttyp: 

 

Kurs 

 Första kolumnen: Kurskod 

 Övriga kolumner: Namn 

Tänk på: Har du en ny kurs där inte ett kurstillfälle är inlagt i Sisu kommer det importeras in i 

TimeEdit, tänk därför på att skapa ett kurstillfälle för att se kursen. 

Information: Kurser och kurskoder skapas i Sisu och förs sedan över till Ladok. Varje kurskod 

innehåller tillfälleskoder för varje termin som visar vad studenten är registrerad på. 

 

Kurstillfälle 

 Första kolumnen: Tillfälleskod eller kurskod 

 Övriga kolumner: Termin eller beskrivning 
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Tänk på: Är du osäker på vilket kurstillfälle du ska välja om det finns fler, dubbelklicka på det i 

valdalistan eller objektlistan så ser du fullständig information om kurstillfället i sidofältet. 

 

Information: En tillfälleskod är det kurstillfälle studenten är registrerad på och det som styr vilken 

schemalänk studenten kommer att se sitt schema på under Mitt schema och SU-appen. En kurskod kan 

ha fler kurstillfällen per termin t.ex. en på halvfart och en på helfart, en kvällstid, en dagtid osv. Därför 

är det viktigt att rätt schema läggs in på rätt kurstillfälle då TimeEdit hämtar studentens registrering i 

Ladok och kopplar samman det med det bokade kurstillfället i TimeEdit. Fråga Ladok- och 

Sisuansvariga på din institution om du är osäker vilket kurstillfälle du ska boka på. Har du inloggning 

till Ladok kan du söka ut kurstillfällen i KA13. 

 

Institution 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Institutionerna (tre siffror) och dess underenheter (fem siffror) importeras från Sukat. Om 

en institution eller underenhet saknas- meddela din Sukat-ansvarige på din institution så kan den 

meddela att det ska läggas in i Sukat. Kontakta supporten om en institution ska inaktiveras eller byta 

namn.  

 

Lokal 

 Första kolumnen: Namn 

 Övriga kolumner: Storlek 

Information: I TimeEdit finns debiterbar och ej debiterbara som är institutionsägda lokaler. Samtliga 

lokaler läggs in av supporten, kontakta oss om en lokal saknas eller ska ändras. En debiterbar måste ha 

en kontosträng med som objekt på bokningen ska kunna utföras, annars vet inte systemet vem som ska 

debiteras för lokalen. En ej debiterbar lokal ska inte ha kontosträng med som objekt på bokningen 

eftersom den inte ska debiteras. Det går inte att blanda debiterbara med ej debiterbara lokaler i samma 

bokning. 

 

Det finns även abstrakta lokaler som markeras med en *. Dessa lokaler går att dubbelboka och blir inte 

upptagna. Anledningen till att abstrakta lokaler kan väljas är för att de syns i lokalkolumnen i 

webbschemat. Abstrakta lokaler kan vara ”Skogen”, ”Naturhistoriska riksmuseet”, ”Tingsrätten” osv. 

Kontakta supporten om du vill få en abstrakt lokal inlagd. Om du vill att en lokal ska kunna bokas via 

TimeEdits webbokning för personal/studenter får du kontakta supporten så lägger vi på den 

behörigheten på lokalen. 

 

Utsökning andra institutioners lokaler 

 

För att se hur lokaler du inte har rätt att boka är bokade klickar du på pilen bredvid förstoringsglaset i 

tillgängligalistan och klickar sedan på Avancerat/Status/Läsa. Skriv sedan in en utsökning t.ex. GE för 

Geohuset, ett storleksintervall t.ex. 100-200, lokalnamn t.ex. Ahlmannsalen eller sök ut via Lokaltyp. 

Kom ihåg att inte ha kontosträng vald. 

 

Lärare eller Person 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 
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Information: Lärare väljs i bokningsläget schemaläggning, person väljs i bokningsläget lokalbokning 

och spärrbokning och de hämtas från Sukat. Är inte personen anställd på Stockholms universitet är 

personen inte heller inlagd i Sukat. För externa lärare rekommenderas att namnet på läraren skrivs in 

på bokningen under fältet Extern person (högerklicka på bokningen och välj Visa info). Kontakta 

supporten om lärare/personer saknas som finns i Sukat men inte i TimeEdit. Det finns även abstrakta 

lärare inlagda, de markeras med en *, ett exempel är läraren ”Lärarlös”. Kontakta supporten om du vill 

ha en abstrakt lärare inlagd. 

 

Undervisningstyp 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Undervisningstyp läggs in av supporten, kontakta oss om någon undervisningstyp saknas. 

Undervisningstypen väljer du i bokningsläget schemaläggning och är inte obligatoriskt att ange. 

 

Ändamål 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Ändamål läggs in av supporten, kontakta oss om något ändamål saknas. Ett ändamål väljs 

under lokalbokningsläget och är aktiviteter som inte rör undervisning, t.ex. interna möten eller 

konferenser. Ändamål är inte obligatoriskt att välja men rekommenderas att välja för att enklare kunna 

söka ut bokningar. 

 

Studentgrupp 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Studentgrupp läggs in av användarna själva. Tänk på att i signaturen döpa gruppen till 

något unikt, den blir då lättare att hitta. Förslagsvis kan signaturen börja med kurskod. Instruktioner 

om hur du skapar grupper finns på hemsidan.  

 

Delkurs 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Delkurser hämtas från Ladok där de kallas provkoder men för vissa kurser är 

provkoderna samma som delkurser. Du kan också lägga in egna delkurser. Om du valt en kurs till 

valdalistan kommer kursens delkurser upp i tillgängligalistan när du väljer det objektet. 

 

Moment 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Används istället för delkurser eller i kombination med delkurser i vissa kurser. Moment 

skapar du själv. 
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Kontosträng 

 Första kolumnen: Kontosträng 

Information: projekt har sju siffror, aktivitet har fem siffror, kostnadsbärare består av sex siffror och 

står alltid längst till höger i kontosträngen. Det går inte att söka ut ej debiterbara lokaler i 

tillgängligalistan om du valt en kontosträng, då får du ta bort den innan utsökning. 

 

Utrustning 

 Första kolumnen: Signatur 

 Övriga kolumner: Namn 

Information: Du kan själv skapa utrustning men om du vill att den är bokningsbar via webbokning 

måste du kontakta supporten. 

 

Webbvisning 

Adress: https://se.timeedit.net/web/su/db1/  

Det finns ett antal ingångar som har olika syften, läs gärna mer ingående om webbvisningen på: 

http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/timeedit-3-pa-webben  

 

Gå till nästa typ 

Under Visa/Användarinställningar (symbolen med kugghjulet blir gulmarkerat) kan du bocka ur ”Gå 

till nästa typ” om du inte vill att det automatiskt går till nästa typ (objekt) i valda-listan. Detta passar 

dig som bokar många objekt av samma objekttyp (s.k. samläsning). 

 

 

Massändringar 

Om du t.ex. ska lägga på ett objekt eller att kurstillfälle saknas på ofullständiga bokningar kan du 

enkelt byta ut eller lägga till objekt i bokningslistan.  

 

 Sök ut de objekt som ska ändras från tillgängligalistan till valdalistan 

 Välj ”Använd valda objekt” i bokningslistan 

 Skriv in ett datum eller datumintervall i sökrutan 

 Markera de bokningar du ska ändra genom att klicka och tryck ctrl. För att markera fler klicka 

på det första, håll nere ctrl och shift så markeras alla. Du kan också klicka på den gråa pilen 

bredvid sökrutan och välja Markera alla.  

 Klicka sedan på de objekt i valda-listan som ska läggas till/bytas ut, t.ex. kurstillfälle.  

 Sök ut kurstillfället i objektlistan.  

 När du hittat objektet drar du det från objektlistan till bokningslistan.  

 Du får då upp en ruta om du vill ersätta eller lägga till.  

 Välj det du ska göra och sen är massändringen klar.  

 Sökrutan i bokningslistan blir nu gråmarkerad 

 Klicka på pilen bredvid förstoringsglaset och klicka på Bokningsurval 

 Om bokningar inte gått igenom klickar du på Ej ersatta bokningar för att hitta dem. De har inte 

blivit bokade och du får boka dem manuellt 

 Ersatta bokningar är de som gått igenom 

 Dubbelbokningar (bokat kursen samma tid fast i olika lokaler) går inte igenom 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/
http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/timeedit-3-pa-webben
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 För att ta bort objekt markerar du bokningarna och drar de objekt du vill ta bort från valda-

listan till tillgängligalistan 

Dubbelbokningar 

 

Om du gör en dubbelbokning från början 

 Välj de objekt du ska boka som vanligt 

 För de objekt du vill dubbelboka, högerklicka och välj ”Tillåt dubbelbokning” i valdalistan 

 Tänk på att du både måste göra detta på t.ex. lärare och kurstillfälle om hela bokningen ska 

dubbelbokas 

 Dubbelboka bara när du absolut måste, ska du ha fler lokaler vid samma tillfälle är det bättre 

att klicka på lokal, sök ut den andra lokalen du vill ha med på bokningen, håll nere ctrl och 

klicka på den i tillgängligalistan. 

 

Om du ska göra en dubbelbokning i en befintlig bokning  

 Markera bokningen i kalendern 

 Högerklicka och välj ”omboka objekt” 

 Klicka på objekttypen t.ex. lärare i valdalistan. 

 Nu syns ju inte läraren eftersom hen redan är bokad. 

 Högerklicka nu på rutan längst ner i objektlistan där det i gult står Lediga-senaste val och välj 

istället Alla. Sök sedan ut läraren som är bokad. Du kan också klicka fyra gånger i rutan tills 

det står Relaterade i vitt och välja läraren där. 

 Klicka på läraren så hen hamnar i valdalistan 

 Högerklicka sen på läraren i valdalistan och välj "tillåt dubbelbokning" 

 Spara bokningen med gröna bocken. 

 

Skapa en bokning som innehåller flera objekt 

Markera t.ex. typen Lokal i Valda-listan. Klicka på det första objektet. Håll sen ner Ctrl-tangenten 

(Commando-tangenten på Mac) och välj sen fler objekt. 

 

Pilarna ovanför Valda-listan 

Pilarna gör att du kan växla mellan de senaste uppsättningarna av objekt du haft i din Valda-lista 

(framåt och bakåt). Med andra ord: har du till exempel haft något i din valda-lista som du inte var klar 

med och klickat på en annan bokning, så den informationen istället hamnat i Valda-listan, kan du 

klicka på bakåtpilen för att få tillbaka det du precis höll på med. Detta går också att använda om du 

byter vyer. 

Söktermer i kalendern 

Allra längst till höger i inforaden under kalendern finns ett sökfält där man kan göra olika typer av 

sökningar i kalendern (se bild). 

 

 

http://help.timeedit.se/wiki/index.php/Bild:Inforad-s%C3%B6kf%C3%A4lt_separat.png
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Sökfältet finns i inforaden, under kalendern. 

 

Sökningarna görs med hjälp av olika söktermer, se lista nedan. 

 

Sökterm  Beskrivning 

#id-nummer  Söker på det angivna id-numret 

. eller t  Gå till innevarande vecka 

0923  Gå till vecka 23 år 2009 

090604  Gå till den vecka som 4/6 2009 inträffar 

12  
Visa närmsta vecka 12 (hoppar fram till nästa v.12, antingen detta eller 

nästa år beroende på vilken vecka det är vid det aktuella söktillfället) 

"+12d"  Gå fram 12 dagar 

"+1m"  Gå fram en månad 

"+5", "+5v" 

eller "+5w"  
Gå fram 5 veckor 

"-3", "-3v" eller 

"-3w"  
Gå 3 veckor bakåt 

"+1y"  Gå fram ett år 

12v  Visa 12 veckor samtidigt i kalendern 

1m  Visa en månad i kalendern 

1y  Visa ett helt år i kalendern 

4h  Visa 4 timmar med början fr.o.m. starttiden. 

 

Utsökning ledig lokal 

 Stå i Standardvyn och dra en bokning i kalendern utan att ha valt några objekt den tid du vill 

se om/vilka det finns salar lediga. 

 Välj sedan de obligatoriska objekten du måste ha med för att utföra en bokning 

 Markera sen lokal i valdalistan så den blir blå (spelar ingen roll i vilken ordning du väljer 

objekten).  

 Ställ dig i sökrutan i objektlistan.  

 Sök ut vilken lokal du är intresserad av. 

 Exempel på sökning: SÖ 20 (20-salar Södra huset), Hör (Hörsalar), SÖ 20-40 (20-40  salar i 

Södra huset), SÖ =30 (30 salar Södra huset, = tecken betyder exakt antal platser), SÖ >200 

(Sal större än 200 platser i Södra huset). SÖ <50 (Sal mindre än 50 platser i Södra huset) 

 Du får nu upp en lista över de som är lediga (om det finns ledigt, annars är listan tom) 

 Klicka på den lokal du vill boka i tillgängligalistan så den hamnar i valdalistan. Vill du boka 

fler, håll nere ctrl och klicka så bokas fler lokaler i samma bokning. 

 Godkänn bokningen med den gröna bocken i valdalistan. 

http://help.timeedit.se/wiki/index.php/Bild:Inforad-s%C3%B6kf%C3%A4lt_separat.png
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 OBS: Kom ihåg att söka ut lokal i sökrutan i objektlistan eller Klicka bort ”Lediga 

senaste val” längst ner i objektlistan så det står ”Lediga Alla” istället! 

 

Vyer 

Vyerna hittar du i sidofältet (symbolen med ett öga ska vara gulmarkerat). TimeEdits support har 

spridit vyer till alla användare för de centrala lokalerna samt klustervyer. I vyerna kan du få en bra 

översikt hur lokaler är bokade men de är inte optimala att boka i. Vi rekommenderar därför att boka i 

den nedre kalendern och endast ha den övre som en tittvy eller göra en tom bokning i en övre och sen 

fylla på med objekt. Du kan också ha andra objekt än lokaler i en objektvy. 

Skapa en vy 

Markera objektvy-delad i sidofältet Ställ dig i tillgängligalistan och dra upp de lokaler du vill ha i vyn 

till kalendern där datumet står. När du är klar sparar du kalendern med symbolen med plustecken 

framför och döp vyn. Vill du ändra något ändrar du och sparar med diskettsymbolen. 

Tänk på:  

 Du ser en dag i taget i den övre kalendern, för att byta dag, skriv in datumet i sökrutan eller 

klicka på ett datum i den undre så ändras den övre. 

 Se objektvyn (den övre kalendern) framförallt som en översikt. Börja med att titta på vyn och 

se när/var du vill boka innan du väljer objekt till valdalistan. 

 Det kommer upplevas som att det blir mycket mer gult, ju fler objekt som finns i valdalistan 

desto mer ”plottrigt” blir det i objektvyn.  

 Anledningen till att det blir mer gult är för att TimeEdit visar ”alla tänkbara” hinder-oavsett 

objekt. Kort sagt så visas hinder även för andra objekt än upptagna lokaler och det visas i alla 

lokaler. 

 Ta för vana att boka i den nedre kalendern istället för den övre. 

 Om du ändå vill boka i den övre så rekommenderar vi att du drar en bokning i den övre 

kalendern UTAN några objekt valda i valdalistan och fyll sen på med objekt så blir det mindre 

rörigt.  

 Istället för att dubbelboka väljer du istället flera lokaler i samma bokning genom att hålla nere 

ctrl och klicka på lokalen du vill lägga till i tillgängligalistan. Du kan lägga på lokaler från alla 

vyer. 

 Om du ska dubbelboka: dra den första bokningen i en lokal. Ta sen bort de fysiska objekten i 

valdalistan t.ex. lokal (alltid eftersom du ska byta), lärare och kurstillfälle genom att hålla nere 

ctrl och klicka bort det. Dra sen bokningen i den andra lokalen, välj omboka objekt, klicka på 

de fysiska objekten (t.ex. lärare och kurstillfälle), högerklicka längst ner i objektlistan, välj 

Alla, sök ut den bokade läraren och klicka på den. Högerklicka på läraren i valdalistan och 

välj ”Tillåt dubbelbokning”. Spara med gröna bocken. 

 För att ta bort en lokal om du bokat fler lokaler i samma bokning, gör det i den nedre 

kalendern eller i standardvyn, det fungerar inte i objektvyn. 

 För att växla mellan den övre och undre kalendern kan du klicka på jordgloberna till vänster i 

kalendern. 

 Använd med fördel studentgrupper för då går det mycket enklare att boka i vyer. Då byter du 

bara studentgrupp (och ev. lärare) när du ska göra den andra bokningen så visas inte de fysiska 

objekten eftersom studentgrupper kan bokas samtidigt men i olika lokaler. 

 

Klusterbokning 

 Ta upp sidofönstret (Visa, Visa info) 
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 Använd gärna de förinställda klustervyerna (symbolen med ett öga ska vara gulmarkerat i 

sidofältet). 

 Om du inte vill använda dem går du in under kolumnrubrik som finns under symbolen med 

kugghjulet och ändrar till veckodag. 

 Välj de veckor du ska klusterboka i rutan mellan valdalistan och bokningslistan. Klicka på de 

veckor som ska klusterbokas. Håll nere ctrl för att markera fler och ctrl, shift för att markera 

många på samma gång. För att ta bort en vecka håll nere ctrl och klicka så försvinner den. 

 Välj de objekt som ska bokas från tillgängligalistan till valdalistan  

 Boka i klusterläget  

 

Tänk på: 

 Klusterläget markeras av att det är en ljusgrön färg. 

 Du kan endast boka lediga objekt, dvs. om något objekt är upptaget så bokas inget. 

 Den korta bokningstexten som du skriver in när du dubbelklickar på din bokning följer med på 

samtliga bokningar i klustret. 

 Om du skriver den längre bokningstexten syns det bara på första bokningen, ska du ha med 

fritext på de andra får du manuellt gå in och skriva i den.  

 För att inte få en t.ex. upptagen sal gör då en bokning med alla objekt UTOM lokal- Sök sedan 

ut vad du är ute efter för lokal, då får du upp de salar som är lediga de tiderna du angett. 

 

Skapa objekten grupper och undergrupper, delkurser, personalgrupper, moment och utrustning 

Lathundar finns på hemsidan: http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/support-

lathundar-och-faq-er  

 

Information om bokningar och objekt 

 Om du vill ha information om ett visst objekt, sök ut objektet från tillgängligalistan till 

valdalistan (om det inte redan är valt) och dubbelklicka på objektet så får du upp all 

information om objektet i sidofältet (symbolen med två ringar ska vara gulmarkerad). 

Fungerar att dubbelklicka i både tillgängligalistan och valdalistan. 

 

 För att se vem som skapat bokningen. Högerklicka och välj Visa info, i sidofältet står det 

Skapad och Ändrad och sen användarnamnet samt datum och tid. 

Bokningskommentarer 

Bokningskommentar på bokningar kan göras på flera sätt, se nedan. Bokningskommentarer kan göras 

både i klienten och på webben vid inloggning på personalingången: 

https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/  På webben är det institutionsbehörighet som gäller 

(användare som är anställda på samma institution kan ändra samtliga bokningar som är skapade av 

någon som är anställd vid samma institution).  

 

Egen text/Kort kommentar  

• Dubbelklicka på bokningen så en vit rektangel syns på bokningen 

• Skriv max 20 tecken 

• Spara med Tab- eller Enter-knappen 

• Det går också att skriva i Egen text i sidofältet 

http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/support-lathundar-och-faq-er
http://www.su.se/medarbetare/it/stodsystem/timeedit-3/support-lathundar-och-faq-er
https://se.timeedit.net/web/su/db1/staff2/


TimeEdit Stockholms universitet 

 

 Sida 17 

 

Kommentar 

• Markera och högerklicka på bokningen 

• Välj Visa info  

• Öppna menyn Bokningsfält i sidofältet (symbolen med en fyra ska vara gulmarkerad) 

• Skriv i kommentarsrutan, det finns plats för max 256 tecken 

• Spara med gröna bocken 

Privat kommentar 

Är endast synlig på personalingången 

 

• Markera och högerklicka på bokningen 

• Välj Visa info 

• Öppna menyn Bokningsfält i sidofältet,  

• Skriv i privat bokn.kommentar, det finns plats för max 256 tecken 

• Spara med gröna bocken 

 

Extern lärare 

 

 Markera och högerklicka på bokningen 

 Välj Visa info 

 Här kan du lägga in lärare som inte finns inlagda i Sukat 

 Lärarens namn syns i lärarkolumnen på studentens schema 

 Tänk på att detta är ett fritextfält och det finns därför ingen krockkontroll på läraren. Om 

läraren t.ex. både bokas från listan på lärare och läggs i samtidigt i fritext under fältet extern 

lärare blir läraren dubbelbokad. 

Litteraturinfo (endast under Schemaläggningsmallen) 

 

• Markera och högerklicka på bokningen 

• Välj Visa info  

• Här kan lärare eller användare fylla i Litterturinfo. Denna information hamnar i en egen 

kolumn på webbschemat. 

• Öppna menyn Bokningsfält i sidofältet (symbolen med en fyra ska vara gulmarkerad) 

• Skriv i Litteraturinforutan, det finns plats för max 256 tecken 

• Spara med gröna bocken 

Preliminära bokningar 

Om du vill dölja en bokning så den inte syns på studentingången kan du göra den preliminär. Det gör 

du genom att högerklicka på bokningen i kalendern och markera Status/Preliminär. Kom ihåg att du 

själv måste gå in på bokningarna och göra dem synliga igen. Det gör du genom att markera bokningen, 

högerklicka och välj Standard/Bekräftad. 

Du kan också gå in i bokningslistan och markera preliminära bokningar som finns som förval bredvid 

sökrutan. För att ändra alla på en gång till bekräftade klickar du på pilen bredvid sökrutan och väljer 

Markera Alla och klickar sen på Status/Bekräftad så ändras bokningarna. 

Planerade bokningar används inte på Stockholms universitet. 
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ID-nummer 

För att få fram ID-numret på bokningen markerar du bokningen, högerklickar och väljer Visa info. Då 

syns bokningen i sidofältet (symbolen med en fyra ska vara gulmarkerad). ID-numret är bra att ange 

när du kontaktar supporten. De syns också i ekonomisystemet Raindance och det händer att någon 

ekonomi vill veta information om bokningen. För att söka på ID-nummer i sökrutan i kalendern eller i 

bokningslistan anger du # följt av numret t.ex. #12345 och sen enter så kommer bokningen upp i 

kalendern/bokningslistan. 

Datum utanför kalendern 

Om du ska leta efter en bokning eller utföra en bokning utanför kalendern inställningar går du in i 

sidofältet och markerar symbolen med ett kugghjul. Under Egenskaper fyller du i den startdag eller 

slutdag som du önskar. 

Ändra dagar och veckor i kalendern 

Om du önskar att se annat antal dagar eller veckor i kalendern går du in i sidofältet och markerar 

symbolen med ett kugghjul. Under Kolumnsrubrik kan du ändra synliga dagar, antal veckor och dagar 

per vecka som du vill se. Du kan också dra i tidsaxeln upp eller ner eller datumaxeln till höger eller 

vänster i kalendern så visas fler/färre timmar/veckor. 

Kopiera ett kurschema en termin eller ett år fram 

Det är enkelt att genom en massändring kopiera ett schema från en termin till en annan: 

 Sök ut de den kurs och kurstillfälle som ska kopieras från tillgängligalistan till valdalistan. 

 Välj ”Använd valda objekt” i bokningslistan (lilla pilen i sökrutan). 

 Skriv in ett datum eller datumintervall i bokningslistan  

 Klicka på pilen bredvid sökrutan och välj Markera alla. 

 Klicka på samma pil och välj Kopiera bokningar. 

 Välj sen Veckor och skriv antalet veckor du vill kopiera schemat framåt i tiden. 

 Schemat kopieras nu. De bokningar som inte blev godkända pga. att lokalen ev. var upptagen 

visas i bokningslistan, hantera dem manuellt genom att antingen ignorera dem eller boka dem 

manuellt i en annan lokal. För att komma tillbaka till de som du kopierat klickar du på lilla 

pilen i sökrutan och väljer Bokningsurval/Kopierade bokningar. 

 För att lägga på rätt kurstillfälle för de kopierade bokningarna får du markera alla bokningar 

igen. 

 Klicka på kurstillfälle i valdalistan. 

 Sök fram den nya terminens kurstillfälle. 

 Dra kurstillfället från tillgängligalistan till bokningslistan. 

 Välj ersätt med det gamla. 

 Observera att dubbelbokningar inte går igenom vid byte av kurstillfälle, de får du hantera 

manuellt. 
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